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    Requeremos à Mesa, uma vez ouvido o Plenário, 

observados as demais formalidades Regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS a 1ª 

Dama do Município, senhora Neusa Bonfim Baldin demais integrantes da equipe de 

colaboradores e a Orientadora Social Célia Quirino responsável pelo serviço de 

fortalecimento de vínculo entre crianças, adolescentes e idosos no Povoado de Santo 

Antônio do Viradouro e seus colaboradores, pela confecção dos enfeites natalinos 

colocados cuidadosamente em vários locais de nossa municipalidade. 

 

 

    J U S T I F I C A T I V A: 

 

    O natal marca a grande festa de solidariedade universal. 

Podemos sentir que, quando o dia 25 de dezembro se aproxima, uma certa ternura vai 

envolvendo a todos, e o ar fica carregado de uma grande expectativa. Em nossa 

cidade não é diferente, e na praça central, foi instalado um dos símbolos mais comuns 

do Natal dos paises católicos, que é a reprodução do cenário onde Jesus Cristo 

nasceu: uma manjedoura, animais, pastores, os três reis magos, Maria, José e o 

Menino Jesus. 

    Tudo planejado e executado com amor, carinho, 

expressando em cada enfeite, seu simbolismo e significado. Desde os menores 

detalhes foram retratados e levados a efeito para que nossas crianças possam sonhar e 

os adultos, voltar a ter fé e esperança. 

                          Portanto, justifica-se a presente Moção de Aplausos a todos 

os colaboradores, em razões do empenho conjunto e exemplar, que possibilitou, que 

nossos munícipes sintam-se orgulhosos com a decoração natalina das praças e que 

nossos visitantes igualmente, sintam-se maravilhados e que todos entrem no clima do 

Natal afinal, o natal, cultiva nas pessoas sentimentos muitas vezes esquecidos, como 

o amor ao próximo.    

    Outrossim, que do deliberado se dê ciência a todos os 

colaboradores pela confecção dos enfeites natalinos, transmitindo-lhes, na 

oportunidade, as felicitações deste Poder Legislativo Municipal. 

 

    Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Novaes,  

                                        Em 01 de dezembro de 2015. 

 

 

CLERI NUNES DA CRUZ DURAN 

Vereadora 


